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Apresentação 
 
    
    
    
    

    

 Vamos continuar o estudo da matéria, 
caro aluno. 

 Queremos que você sinta que lidar com 
as palavras pode ser agradável, 
complementando sua habilidade em 
comunicação, que é importante em todas as 
situações da sua vida. 
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  Legenda 
  

           

 

Exercício  [faça no seu caderno] 
    
    
    

 

Produção de texto [escreva no seu  
caderno] 

 

   

 

 

 
 

Conceito [conceito importante que você 
deve gravar] 

 

 

              

       Aprenda mais  [faça no seu caderno] 
 

 

 

 

 

        Ler é viver [leia e depois  responda no seu                                                              
        caderno] 
 

    
    



 

 

3  
 

    
                ComunicarComunicarComunicarComunicar---- se é preciso se é preciso se é preciso se é preciso!!!!    
    

 Você saberia dizer o que estas figuras juntas  estão representando?      
 
 
 

                        
 

 
Não 

conseguiu? 
É claro que não! 
Você não conhece o que representam os símbolos usados. Se, 

entretanto, para cada um dos símbolos apresentássemos uma letra 
correspondente, por exemplo: 

 
 
Veja:                        =  O 
 
 
                                                                                           
                         =  V 
        

    
 

                         =  E                                                                                                                            
 

                  
   

                        
      =  C  

 
 
 
 
                  =   ACENTO CIRCUNFLEXO 
 
   . . . que palavra seria possível descobrir?          
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 Você sabe o que é  Código ?  
                                                                                                                                                                                                                         

 
Toda vez que precisamos nos comunicar, utilizamos um código que 

pode ser: 
 
 
a) verbal:  quando usamos a palavra escrita ou falada. 
 
 

 
 
 
b) não verbal: quando não usamos a palavra, como num trecho de 

partitura musical. 
 

 
Código: são   os  sinais,  frutos  de  uma  convenção,  que  utilizamos  

para 
elaborar as mensagens. 
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Esses sinais podem ser representados por uma cor, um som, um gesto 

e pela palavra falada ou escrita. 

 
 Identifique o tipo de linguagem utilizada em cada uma das 

mensagens: verbal, não-verbal ou as duas ao mesmo tempo. 
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A cada dia, aumentam as mensagens compostas  por imagens, 
substituindo ou completando as mensagens verbais. 
 
 
 
 
 

 

 

Observe que a compreensão das imagens é uma das maneiras de se  
ler e interpretar um texto. 
 
   

 
 

Leia  as imagens abaixo, “traduzindo “ em linguagem escrita: 
A)                                                              B) 

 

           EXERCÍCIOS 
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C)                                                           D) 

 
 
     

Você sabe que os brasileiros falam a língua portuguesa. Mas você 
sabe o que é língua? 
 

 
C’est un papillon.  This is a butterfly. Esta é uma borboleta. 
 

 
  
As três frases acima utilizam a palavra  escrita,  que  pode ser falada. 
Pessoas diferentes usam línguas diferentes, de acordo com a sua 
nacionalidade. 
 Nós, brasileiros, usamos uma linguagem que é a língua portuguesa: 
“Esta é uma borboleta”;  

- os franceses, a língua francesa: “C’est un papillon”; 
- os ingleses, a língua inglesa:  “This is a butterfly “. 
 
Então: 
 
 Língua é o código verbal (palavras faladas ou escritas) utilizado  por 

um grupo de pessoas de determinada comunidade. 
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Língua falada e língua escritaLíngua falada e língua escritaLíngua falada e língua escritaLíngua falada e língua escrita    

 
  
 O estudo de uma língua revela muitas variações, tais como as 
diferenças entre a língua falada e a língua escrita. 
 

A língua falada  é mais espontânea, mais solta, vem acompanhada 
de gestos e entonações (mudanças no tom de voz). A sua produção se dá 
por meio dos sons. 
 A língua escrita não é a simples representação da língua falada. Ela 
é um sistema mais disciplinado, com regras diferenciadas. Sua produção 
se dá por meio das letras. Há portanto regras diferenciadas entre uma e 
outra. 

 
  

Vamos estudar os Níveis de Linguagem 
 
 Observe como as pessoas falam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aí, guri, tu 
promete 
voltá logo? 

Oxente, 
que cabra 
porreta! 

Por favor, o senhor 
pode me informar  
o caminho do 
correio? 

Ô, meu, que 
dez essa 
praia! 
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Todas as mensagens  dos balões estão em Português. Mas você 

pode ver que há alguma coisa diferente em cada uma delas. A palavra 
“gajo” é usada em Portugal e não no Brasil. “Cabra porreta”, expressão 
usada na região Nordeste, é para o paulista um “cara legal”. O “guri” 
usado na região Sul é o “menino” de São Paulo. 
 Vários fatores interferem no uso da língua: idade, região onde se 
nasceu, ou se reside, profissão, sexo, nível cultural. . . As diferenças 
manifestadas em cada grupo compõem os níveis de fala ou níveis de 
linguagem. 
 Um nível de fala não é melhor que o outro. Você usará o que for 
mais adequado a cada situação. 
 
  
  

Observe os textos:Observe os textos:Observe os textos:Observe os textos:    
    

Texto 1 
    
Maria (sorrindo)            Tu gosta de eu? 
 Tião                    Ó dengosa, eu sem tu não era nada. . . 
 Maria                 Bobagem, namoradô como tu era. . .  
 Tião                   Tudo passou! 

Maria                 Pensa que eu não sei? Todas elas miando: “Tiãozinho pra cá, Tiãozinho pra 
                               lá. . .” (Abraçando-o) Mas eu roubei ocê pra mim!          
 Tião                   Todo eu! 

Maria (fazendo bico)     Fingido! 
 Tião                    Palavra, dengosa!   
 
    

Guarnieri, Gianfrancesco. Eles não usam black-tie. 5ª ed. 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1987. p. 22. 
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Texto 2 
 

 
Leonor    Não foi  por    esse motivo.      
(hesitando) Queria saber de vós mesmo 
se estáveis perfeitamente bem. 
Alcoforado   Eu vo-lo agradeço, 
senhora. Infelizmente nada sofri. 
Leonor     Infelizmente! 
Alcoforado   Infelizmente. Se algum 
desastre me houvesse acontecido, talvez 
que por um instante vos esquecêsseis da 
vossa nobreza para derramar um olhar de 
compaixão sobre o mísero que por vós 
se houvesse sacrificado: talvez que por 
um instante vos esquecêsseis da 

prudência, essa virtude divina que é o 
móvel das vossas ações, não para verter 
lágrimas sobre mim, mas ao menos para 
desatar uma palavra do coração, para 
soltar um grito que me convencesse de 
que também experimentais o que tão 
profundamente fazeis sentir. 
 
 
DIAS, Antônio Gonçalves. 
Teatro completo. Rio de Janeiro, Serviço 
Nacional de Teatro, 1979, p. 92-3.

 
 
 
 Observe como cada apaixonado demonstra seu amor nos textos a 
seguir: 
  
a) “ Ó dengosa, eu sem tu não era nada. . .” 
 
b) “ . . . para soltar um grito que me convencesse de que também 

experimentais o que tão profundamente fazeis sentir” 
 
    Que diferença, em termos de linguagem, você percebe? 

 
No primeiro texto o nível da fala é  extremamente informal e no 
segundo, extremamente formal. 

 
Os níveis de linguagem podem ser resumidos em: 

 
 
a) nível informal: é a maneira coloquial e familiar de uso da língua: em   
     casa,  com os amigos, em todas as circunstâncias informais. 
 
b) nível formal: é a língua utilizada segundo as regras da Gramática 

Normativa, ou seja, as regras aceitas no país onde a língua é falada. 
 
Você estuda Português para conhecer os diversos  níveis de 

linguagem e empregá-los adequadamente, isto é, conforme o lugar e a 
situação em que se encontra.  
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 Níveis de linguagem 
 
Leia o diálogo dos personagens abaixo: 

 
 
 
1) O que a professora quis dizer com “Você precisa melhorar no 

português”? 
 
2) Como Chico Bento entendeu a fala da professora? 
 



 

 

13 
 

 
3) Que nível de linguagem é utilizado na fala de Chico Bento e de seu pai? 
 
4) Que nível de linguagem é utilizado na placa? 
 
5) Nas duas histórias em quadrinhos, houve problemas na comunicação 
entre as  personagens? Por quê? 
 
6)  SAMBA DO ARNESTO   
 
     O Arnesto nus convidô 
     Prum samba, ele mora no Brais 
     Nóis fumu num encontremu ninguém 
     Nóis vortemu cuma baita duma reiva 
     Da outra veiz nóis num vai mais 
     Nóis num semu tatu 
 
     Noutro dia encontremu co’ Arnesto 
     Qui pidiu discurpas mais nóis num aceitemu 
     Isso num si faiz Arnesto 
     Nóis num si importa 
     Mais ocê divia tê ponhado um recado na porta 
       (Esses divinos Demônios da Garoa. 
               São Bernardo do Campo, Discos Copacabana, 1990) 
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   Reescreva o trecho acima usando o nível formal ao invés do informal. 
   Vamos estudar o uso dos sinais de pontuação. 
   Os sinais de pontuação marcam a expressividade na escrita. 
   Vejamos: 

 
Quando você ler uma história em quadrinhos, observe que a fala da 
personagem é indicada pelo balão. 

 
Exemplo: 
 

 
 
 
 
Num texto, ao tirarmos o balão, a fala da personagem é indicada 

pelo travessão: 
  

         Alice disse à mãe: 
         -  Manhê! Estou morta  de fome! 

 
Veja, no exemplo abaixo,  outro uso do  travessão para realçar o 

nome dos amigos: 
   

         Meus melhores amigos  Jonas, Paulo e Diogo - apoiaram-me 
quando estive doente. 
 

O travessão () é usado para indicar, no diálogo, a fala da 
personagem ou  para destacar algum elemento no interior da frase. 
 
 O que marca a pergunta na fala é a entonação (mudança no tom de 
voz). Como você falaria a frase: 

   Boa noite, nas situações: 
• bravo 
• amoroso 
• indiferente 
  
Continuando, estudaremos outros sinais de pontuação que nos 

ajudam na escrita. 
           

Manhê! 
Estou morta   
de fome! 
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 O ponto de interrogação (?) marca a pergunta na frase escrita. 
 

 
A frase que indica uma pergunta chama-se frase interrogativa. 

          
 

Exemplo 1:     Você vai estudar hoje? 
 Exemplo 2:     Você sabe onde fica a rua Cesário Mota? 
 
 Observe que no exemplo 1 a resposta é sim ou não, mas no exemplo 
2, normalmente, a pessoa faz uma pergunta que equivale a um pedido, 
isto é, que você a informe onde fica a rua Cesário Mota. 
 
 
 O ponto de exclamação ( ! ) é usado nas frases cuja entonação 
expressa emoção, medo, surpresa, pedido, alegria, etc.         
 

Exemplo:    -  Que dia lindo! 
 
O ponto final ( . ) é usado no final das frases declarativas, em que se 

afirma ou se nega alguma coisa.       
 

Exemplos:   Eu estudei bastante. 
              Eu não quero ir mal na prova. 
 
 Os dois pontos ( : ) são usados para indicar uma enumeração, 
explicação ou introduzir a fala de alguém, nos diálogos. 
 
 Exemplos:  Comprou muitas coisas: uma blusa, um tênis e um par 
de sapatos. 
 
   Ela me perguntou: 
     Como vai? 
 
 As aspas  (“ ”) são usadas para destacar palavras estrangeiras, 
gírias ou palavrões; para indicar a fala de uma personagem; para indicar 
que uma frase não é de nossa autoria. 
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 Exemplos:           
  
 Você quer um “hot-dog”? 
  

Neste caso, a situação complica-se” – disse-me José. 
 
    “Eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens”.     
                                                                              (Pitágoras) 
 
 
 A vírgula ( , ) é usada para separar elementos de uma relação numa 
frase; separar o local da data; destacar quem está sendo chamado; 
separar uma expressão que explica um termo da frase. 
 

Exemplos: 
Todos os alunos trouxeram caderno, lápis, borracha, régua e 

apontador. 
 
 Sorocaba, 22 de abril de 1998. 
 
 João, vamos almoçar? 
 
 Tiradentes, o mártir da Independência, morreu enforcado. 
 
 O ponto e vírgula ( ; ) é usado para separar elementos 
acompanhados de uma explicação, ou  em frases longas que necessitam 
de pausas maiores que a vírgula.           
 
 Exemplo: 

Os livros são: Cazuza, de Viriato Correa; Mar Morto, de Jorge  
Amado; Menino de Engenho, de José Lins do Rego. 
 
 Reticências ( . . . ) são usadas para indicar a interrupção do 
pensamento, porque esquecemos o assunto ou não queremos revelá-lo. 
 
 Exemplos: 
 Moro na rua . . . 
 
 Acho que . . . não, nada. 
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Sinais de pontuaçãoSinais de pontuaçãoSinais de pontuaçãoSinais de pontuação 
 

Utilize os sinais de pontuação ( ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação e travessão ) no diálogo abaixo:  
 
  É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo 
  Sei dizer não senhor  não tomo café 
  Você é dono do café, não sabe dizer 
  Ninguém tem reclamado dele não senhor 
  Então me dá café com leite, pão e manteiga 

 
 

TEXTO 
 

CONVERSINHA MINEIRA 
 
(1)          É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
(2)         Sei dizer não senhor: não tomo café. 
(3)         Você é dono do café, não sabe dizer? 
(4)          Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
(5)          Então me dá café com leite, pão e manteiga. 
(6)          Café com leite só se for sem leite. 
(7)          Não tem leite? 
(8)          Hoje, não senhor. 
(9)          Por que hoje não? 
(10)     Porque hoje o leiteiro não veio. 
(11)     Ontem ele veio? 
(12)     Ontem não. 
(13)     Quando é que ele vem? 
(14)    Tem dia certo não senhor. Às vezes vem, às vezes não 

        vem. Só que no dia que devia vir em geral não vem. 
(15)     Mas ali fora está escrito “Leiteria”! 
(16)     Ah, isto está, sim senhor. 
(17)     Quando é que tem leite? 
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(18)     Quando o leiteiro vem. 
(19)     Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? 
(20)     O quê: coalhada? Então o senhor não sabe de que é feita a coalhada? 
(21)     Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta 

        uma coisa: como é que vai indo a política aqui na sua cidade? 
(22)     Sei dizer não senhor: eu não sou daqui. 
(23)     E há quanto tempo você mora aqui? 
(24)     Vai para uns quinze anos. Isto é, não posso agarantir com certeza: um 

         pouco mais, um pouco menos. 
(25)     Já dava para saber como vai indo a situação, não acha? 
(26)     Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. 
(27)     Para que partido? 
(28)     Para todos os partidos, parece. 
(29)     Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. 
(30)     Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro.  

        Nessa mexida. . . 
(31)     E o prefeito? 
(32)     Que é que tem o prefeito? 
(33)     Que tal é o prefeito daqui? 
(34)     O prefeito? É tal qual eles falam dele. 
(35)     Que é que falam dele? 
(36)     Dele? Uai, esse trem todo que falam de tudo quanto é prefeito. 
(37)     Você, certamente, já tem candidato. 
(38)     Quem, eu? Estou esperando as plataformas. 
(39)     Mas tem ali o retrato de um candidato dependurado na parede, 

             que história é essa? 
(40)     Aonde, ali? Ué, gente: penduraram isso aí. . . 
 
 

                        Sabino, Fernando. Afinal, que é ser mineiro? Em Brasil 
                        Terra e Alma. MG. Seleção de textos de Carlos Drummond 
                        De Andrade. Rio. 1967, pp. 104-105) 

 

 Atenção:Atenção:Atenção:Atenção: 
 
 No texto, o autor usou a palavra AGARANTIR para representar a fala 
do povo. No nível formal é GARANTIR. 
  

Você deverá, agora, ler o texto em voz alta, observando com 
bastante atenção as palavras do vocabulário. Depois faça os exercícios a 
seguir. 
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1- O diálogo de “Conversinha Mineira” se dá entre: 
 
a) o dono do bar e o leiteiro 
b) o dono do bar e o freguês 
c) o leiteiro e o freguês 
 
2- Na fala: “Quando o leiteiro vem.” (18), o ponto final  foi usado para: 
 
a) indicar uma pergunta 
b) indicar uma surpresa 
c) indicar uma afirmação com certeza. 
 
3- O ponto de exclamação na frase  “Mas ali fora está escrito “Leiteria”! 
(15) foi usado para: 
 
a) indicar uma pergunta; 
b) indicar espanto; 
c) indicar interrupção do pensamento. 
 
4- No texto todo, de que forma o autor assinalou as falas das 
personagens? 
 
a) travessão; 
b) aspas. 
 
5- Copie do texto uma frase em que foi empregado o ponto de 
interrogação e responda às questões abaixo. 
 
a) Para quem foi feita a pergunta? 
 
b) Por que se fez a pergunta? 
 
c) Que idéia essa pergunta passa ao leitor, dúvida ou certeza? 
 
d) Se quisesse dar a idéia de certeza, qual pontuação o autor deveria 

usar? 
 
6- Na sua opinião, por que o texto se chama “Conversinha Mineira”? 
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7- Quem receberá a herança? 
 

Um homem rico, sentindo que ia morrer, escreveu assim: 
 “Deixo meus bens à minha irmã não ao meu sobrinho jamais ao 
mordomo.”  
 
 Como morreu em seguida, não teve tempo de pontuar. Para quem 
ficará a riqueza? Dependendo da pontuação, a riqueza ficará ou para a 
irmã, ou para o sobrinho, ou para o mordomo. Copie a frase, fazendo 
diferentes pontuações, de modo  que  a  herança fique para a irmã do 
morto, depois para o sobrinho e depois para o mordomo. 
 
1- para a irmã: 
2- para o sobrinho: 
3- para o mordomo: 
 
   
 
 
 
PorPorPorPor    oraoraoraora    ////    porporporpor    horahorahorahora    

    
Por oraPor oraPor oraPor ora equivale a por enquanto. 
    
Exemplo: Os alunos, por ora, não estão preocupados com o exame. 
    
Por hora equivale a por 60 minutos. 
  

Exemplo: Quantos carros passam por hora nesta estrada? 
 

   
 Copie as frases, completando as lacunas com por ora ou por hora: 
 
1- Se você for a 100 quilômetros ________, chegará lá antes do anoitecer. 
 
2- ________ as coisas parecem calmas na cidade. 
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3- Fique tranqüilo; ________ não há com que se preocupar. 
 
4- Esse técnico cobra caro _________ de serviço. 
 
5- Bem, ________ chega de exercícios! 
 

 
 
“CHATEAR “  E  “ENCHER” 

 
 
 Um amigo meu me ensina a diferença entre “chatear”  e “encher”. 
Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer da cidade. 
   Alô! Quer me chamar por favor o Valdemar? 
   Aqui não tem nenhum Valdemar. 
 Daí a alguns minutos, você liga de novo: 
   O Valdemar, por obséquio. 
   Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. 
   Mas não é o número tal? 
   É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. 
 Mais cinco minutos, você liga o mesmo número: 
   Por favor, o Valdemar já chegou? 
  Vê se te manca, palhaço.  Já não te disse que o diabo desse  
Valdemar nunca trabalhou aqui? 
   Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. 
   Não chateia. 
 Daí a dez minutos, liga de novo. 
   Escute uma coisa! O Valdemar não deixou pelo menos um 
recado? 
 O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas 
impublicáveis. 
 Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos, 
faça nova ligação: 
   Alô! Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou 
para mim? 
 
 (Campos, Paulo Mendes. Para gostar de ler. 3. ed. São Paulo, Ática, 1979. v. 3 – 
crônicas, p. 35.) 
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1- Que diferença você percebeu entre chatear e encher? 
 
2- Leia as várias definições de chato e depois  escreva uma sua. 
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     Gabarito 
p. 05 

a) não verbal 
b) verbal 
c) verbal e não-verbal 

p. 07 
- mão dupla 
- proibido fumar 
- área para natação 
- área para futebol 

p. 12 
  

1) Precisa melhorar seus conhecimentos da língua portuguesa. 
2) Que deveria pedir ajuda ao português. 

p. 13 
3) Nível informal 
4) Nível formal 
5) Chico Bento não soube interpretar as mensagens. 
 
6)  

 Ernesto nos convidou 
 Para um samba, ele mora no Brás 
 Nós fomos, não encontramos ninguém 
 Nós voltamos com muita raiva 
 Em uma outra vez, nós não vamos mais 
 Não somos tatu. 
 
 No outro dia encontramos com o Ernesto 
 Que pediu desculpas, mas não aceitamos 
 Isso não se faz Ernesto 
 Nós não nos importamos 
 Mas você deveria ter posto um recado na porta. 
p. 17 

 É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? 
 Sei dizer não senhor: não tomo café. 
 Você é dono do café, não sabe dizer? 
 Ninguém tem reclamado dele não senhor. 
 Então me dá café com leite, pão e manteiga. 

p. 19 
1) b) o dono do bar e o freguês 
2) c) indicar uma afirmação com certeza 

p. 20 
3) b) indicar espanto 
4) a) travessão 
5) Resposta pessoal 
6) Resposta pessoal 
7) 1- “Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais ao mordomo”. 

2- “Deixo meus bens, à minha irmã não, ao meu sobrinho, jamais ao mordomo”. 
3- “ Deixo meus bens, à minha irmã não, ao meu sobrinho jamais, ao mordomo”. 
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p. 21 
8) 1) por hora 

2) Por ora 
3) por ora 
4) por hora 
5) por ora 

p. 23 
 Resposta pessoal 
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